บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการพัฒนาการปฎิบัติงานสืบเสาะและพินิจในชั้นศาลภารกิจ
เดิ มกรมคุ มประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธรรม ศึ กษาเฉพาะกรณี พนั กงานคุ มประพฤติ เจ าหน าที่
ปฎิบัติงานสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความประพฤติที่เปนจําเลยในคดีที่ศาลมีคําสั่งใหพนักงาน
คุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติภาค 1,สํานักงานคุมประพฤติภาค 3
และสํานักงานคุมประพฤติภาค 5 “ มีความมุงหมายที่จะวิเคราะหใหเห็นวา กระบวนการ
ปฎิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ มีความสอดคลองกับมาตราฐานแหงชาติ
วาดวยการปฎิบั ติงานของกรมคุมประพฤติวาด วยการแสวงหาขอ เท็จจริง และศึกษาความ
สัมฤทธิ์ผลและความคุมทุนของการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติในระหวางการคุมความ
ประพฤติและภายหลังการพนการคุมความประพฤติไดกลับตนเปนพลเมือ งดี หรือกลับไป
กระทําความผิดซ้ํา โดยการศึกษาครั้งนี้เนนการศึกษาในประเด็นตาง ๆ คือ (1) ศึกษาในประเด็น
การปฎิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติมีความสัมพันธกบั การปรับพฤติกรรมของผูถูกคุมความ
ประพฤติ (2) ศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบการปฎิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในแตละ
ภาคที่สงผลตอการปรับพฤติกรรมของพนักงานคุมประพฤติ, (3) ศึกษาในประเด็นการทํางาน
ของอาสาสมัครคุมประพฤติมีความสัมพันธกับการปรับพฤติกรรมของผูถูกคุมความประพฤติ,
(4) ศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในแตละภาคที่สงผล
ตอการปรับพฤติกรรมของพนักงานคุมประพฤติ, (5) ศึกษาในประเด็นสถานภาพของครอบครัว
ที่มีความสัมพันธกับสาเหตุการกระทําผิดของผูถูกคุมความประพฤติ, (6) ศึกษาในประเด็น
เปรียบเทียบสถานภาพของครอบครัวของผูถูกคุมความประพฤติกับสาเหตุการกระทําความผิด
ของผูถูกคุมความประพฤติ, (7) ศึกษาในประเด็นสาเหตุการกระทําผิดของผูถูกคุมความประพฤติ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ ผูถูกคุมความประพฤติในระหวางการคุมประพฤติ, และ (8)
ศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบความตองการการไดรับความชวยเหลือการสงเคราะหของผูถูกคุม
ความประพฤติในแตละดานหลังจากพนจากการคุมความประพฤติ
จากประเด็นการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาไดใชฐานการวิเคราะหทางสถิติ โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบวา
1) การปฎิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติมีความสัมพันธกับการปรับตัวของผูถูกคุมความประพฤติ
(1)

2) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติอยางนอยหนึ่งภาค ผูถูกคุมความ
ประพฤติมี ค วามพอใจอยูใ นระดับ สูง และสงผลต อการปรั บตัว ของผู ถูก คุม ความประพฤติ
คอนขางมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ผูถูกคุมความประพฤติมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมความประพฤติ ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติภาค 1 สูงกวาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
คุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติภาค 3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4) ผูถูกคุมความประพฤติมีความพึงพอใจตอการปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุม
ประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติภาค 3 และสงผลตอการปรับตัวของผูถูกคุมความ
ประพฤติไดมากกวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
ภาค 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
5) สถานะของครอบครัวของผูถูกคุมความประพฤติอยางนอยหนึ่งสถานะมีผลตอการ
กระทําผิดของผูถูกคุมความประพฤติ อยูในระดับสูง และสงผลตอการปรับตัวของผูถูกคุมความ
ประพฤติคอนขางมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) ผูถูกคุมความประพฤติที่ไมอยากเปดเผยขอมูลของครอบครัวมีพฤติกรรมที่จะเปน
สาเหตุของการกระทําผิดสูงกวา สถานะทางครอบครัวของผูถูกคุมความประพฤติที่มีพอแมอยู
รวมกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
7) ผูถูกคุมความประพฤติที่ไมอยากเปดเผยขอมูลของครอบครัวมีพฤติกรรมที่จะเปน
สาเหตุของการกระทําผิดสูงกวา สถานะทางครอบครัวของผูถูกคุมความประพฤติที่มีพอหรือแม
เปนหมาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
8) สาเหตุการกระทําผิดของผูถูกคุมความประพฤติสงผลตอพฤติกรรมของผูถูกคุม
ความประพฤติ ในระหวางการคุมประพฤติอยูในระดับที่สูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
9) ผูถูกคุมความประพฤติมีความตองการในการสงเคราะหหรือการใหความชวยเหลือ
จากสํานักงานคุมประพฤติในทุกภาคทางดานครอบครัว ดานการประกอบอาชีพ ดานการศึกษา
และดานการรักษาพยาบาลอยูในระดับที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
นอกจากการศึกษาในประเด็นตางๆแลวนั้น ยังทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา
ปญหาของกระบวนการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจที่มีผลตอผูถูกคุมความประพฤติที่เปนใหญ
ในปจจุบันที่พบโดยสวนมากคือ (1) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่บางคนไมมีความจริงจัง และ
จริงใจตอผูถูกคุมความประพฤติ ทําใหบางครั้งไมอยากที่จะใหความรวมมือตอทางสํานักงาน,
(2) การเดินทางมารายงานตัวในบางครั้งคอนขางที่จะลําบากและไกล อยากใหเจาหนาที่ออกมา
(2)

ติดตามหรือใหอาสาสมัครคุมประพฤติรับรายงานตัวแทน, (3) การสงเคราะห สวนใหญของ
สํานักงานไมตรงกับความตองการของผูถูกคุมความประพฤติสิ่งที่ตองการคือ แนะแนวทางการ
ทํางานให และนาจะมีการฝกอาชีพใหผูถูกคุมความประพฤติ, (4) การไปรายงานตัวยังสํานักงาน
บางครั้งตองรอคอนขางนาน นาจะมีการเพิ่มเจาหนาที่ , (5) เจาหนาที่ควรจะรับฟงความคิดเห็น
ของผูถูกคุมความประพฤติบาง เพราะเจาหนาที่บางคนไมคอยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูถูกคุมความประพฤติ และบางครั้งทําพฤติกรรมไมดีตอผูถูกคุมความประพฤติและญาติ
การศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาดังกลาว จากกลุมตัวอยางในการศึกษา ยังได
รวมกันวิเคราะห เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ
ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตองการพัฒนากระบวนการในดานตางๆ ดังนี้
- ควรจะมีการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ และอบรมจริยธรม แกเจาหนาที่กอนการ
ปฏิ บั ติ ง าน และควรจะมี ก ารพั ฒ นาความรู ศั ก ยภาพของเจ า หน า ที่ อ ย า งต อ เนื่ อ ง จะทํ า ให
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรจะมีการรวมประชุม และรับฟงความคิดเห็นของผูถูกคุมความประพฤติ เพื่อจะ
นําขอมูลมาแกปญหาที่เกิดขึ้น และปองกันมิใหเกิดปญหา อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
- ผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญสวนมากถูกคุมความประพฤติมักจะตองการความเขาใจ
จากครอบครัวและชุมชนคอนขางมากซึ่งจะเห็นไดจากผลการศึกษา พบวา ผูกระทําความผิด
ที่เปนผูใหญตองการผูที่จะใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาเมื่อพวกเขาเกิดปญหา ดังนั้นพนักงาน
คุมประพฤติ เจาหนาที่ปฏิบัติงานควบคุมและสอดสองจะตองมีความเขาใจและเสียสละตนเปน
อยางมากที่จะตองปฏิบัติงานกับผูกระทํา ความผิ ดที่เป นผูใหญ ที่มีปญ หา ตองมองภาพของ
ผูถูกคุมความประพฤติในลักษณะเหมือนผูที่ตองการกําลังใจในการดําเนินชีวิต และตองคอย
เตือนสติตลอดเวลาไมใหเขากระทําผิดซ้ํา
- ปญหาจํานวนผูถูกคุมความประพฤติ นับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิด
ความไมสมดุลระหวางปริมาณเจาหนาที่กับปริมาณงาน รวมทั้งปญหาสวัสดิภาพของเจาหนาที่
ควรจะใชแนวทางการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษยมาใชในการวางแผนการทํางาน สวน
สวัสดิภาพของพนักงานคุมประพฤติ ควรจะมีการจัดระบบการคุมครองสวัสดิภาพของเจาหนาที่
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะชวยในการแกปญหา
ปริมาณเจาหนาที่ไมพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นดวย เพราะถามีการคุมครองทางสวัสดิภาพ
ของพนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การทํางานก็นาจะดีตามไปดวย
(3)

- การออกนโยบายหรือแผนการปฏิบัติงานของผูบริหารในกรมคุมประพฤติ ที่จะใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานควรจะเกิดจากการระดมความคิดของบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแนวทางการ
ทํางาน และคุณภาพทางนโยบาย
นอกจากการแกไขในประเด็นปญหาตางๆ แลวนั้น ควรจะตองมีการพัฒนาระบบ
การศึกษาและวิจัยในงานสืบเสาะและพินิจผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญครั้งตอไป แบงเปน
ประเด็นตางๆดังตอไปนี้
- ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาโดยใชกลุมประชากรใหครอบคลุมสํานักงานใน
สวนภูมิภาคมากขึ้นดวย เพื่อที่จะใหผลการศึกษาที่มีความละเอียดและสามารถนํามาประยุกตใช
กับงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
- ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะมีการประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ในการทํางาน
ในภารกิจใหมที่เกี่ยวของกับงานสืบเสาะและพินิจ และศึกษาถึงผลกระทบในการปฏิบัติงานของ
เจ า หน า ที่ กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ด า นการปฏิ บั ติ ง าน และชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวน
การทํางาน
- ควรจะมีการศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกัน จะทําใหผลการศึกษามีความ
ชัดเจนและมองเห็นภาพไดครอบคลุมในทุกประเด็นมากขึ้น
- ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในเชิงวิชาการ ระดับนโยบาย และสภาพ
ความเปนจริงในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ โดยผานหนวยงานที่เปนกลาง หรือนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญดานงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการศึกษาวิจัยในเชิง
พัฒนาประสิทธิภาพ เปนเรื่องที่จะตองมีการพัฒนากระบวนการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทุกภาคสวนตั้งแตระดับขอมูลการวิจัย ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการมีความสอดคลองกัน
ในการปฏิ บั ติ ง านและเชื่ อ มโยงความสั มพั น ธ ด วยข อ มู ล ที่ ถู กต อ ง อั นจะส ง ผลต อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานอยางแทจริง
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